
EMPREENDIMENTO:

TERRENO(S) Nº:

IMOBILIÁRIA:

CORRETOR SR(A):

PROPONENTE(S)      
1) NOME COMPLETO:
CPF:   RG:
DATA NASCIMENTO:                /              /  NACIONALIDADE:
PROFISSÃO:   RENDA R$:
ESTADO CIVIL: (   ) Solteiro(a)     (   ) Casado(a)/Comunhão                    (   ) Divorciado     (   ) Solteiro(a)     (   ) União Estável     Obs.:
FILIAÇÃO:
Nome completo da MÃE:                         Nome completo do PAI: 
    

DADOS RESIDENCIAIS      
RUA/AVENIDA:
NÚMERO:                     COMPLEMENTO:  CEP:
BAIRRO:    CIDADE:      ESTADO:
TELEFONE FIXO: (       )   CELULAR: (     )
E-MAIL (particular): 
ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIAS :  (       ) End. Residencial       (        ) End. Comercial    
    

NOME COMPLETO 2º PROPONENTE/NOME COMPLETO CÔNJUGE
2) NOME COMPLETO:
CPF:   RG: 
DATA NASCIMENTO:                /              /      NACIONALIDADE:
PROFISSÃO:   RENDA R$:
ESTADO CIVIL: (   ) Solteiro(a)     (   ) Casado(a)/Comunhão                       (   ) Divorciado     (   ) Solteiro(a)     (   ) União Estável     Obs.:
      

DADOS RESIDENCIAIS      
RUA/AVENIDA:
NÚMERO:                     COMPLEMENTO:  CEP:
BAIRRO:    CIDADE:      ESTADO:
TELEFONE FIXO: (       )   CELULAR: (     )
E-MAIL (particular): 
ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIAS :  (       ) End. Residencial       (        ) End. Comercial    
      

DADOS COMERCIAIS      
EMPRESA: 
FUNÇÃO: 
RUA/AVENIDA:
NÚMERO:                     COMPLEMENTO:  CEP:
BAIRRO:    CIDADE:      ESTADO:
TELEFONE FIXO: (       )   CELULAR: (     )
E-MAIL (profissional):  
     

REFERÊNCIA PESSOAL      
1) Nome completo: 
TELEFONE FIXO: (       )    CELULAR: (     ) 
2) Nome completo:
TELEFONE FIXO: (       )    CELULAR: (     ) 
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AUTORIZAÇÃO

ASSINATURA DO(S) PROPONENTE(S)

Porto Alegre,              de                                            de 20        

ASSINATURA DO CORRETOR(A)
CRECI/RS Nº

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Declaro para os devidos fins e sob inteira responsabilidade, que minha RENDA FAMILIAR MENSAL é de R$                                                                                                                                               
                                                                                                            , tendo, portanto, condições de assumir 
e de cumprir todas as obrigações contratuais do negócio jurídico proposto e financiamento/crédito solicitado.
Assim, apresento(amos) o(s) cadastro(s) supra para análise e aprovação de crédito, autorizando desde 
já, pesquisas cadastrais sobre nome e CPFs apontados, de uso exclusivo da imobiliária e da FRIZZO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.
No caso de não aceitação por parte da FRIZZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, a presente proposta 
resultará sem efeito, voltando as partes ao “status quo ante”.
Sendo aceita, será elaborado Contrato Particular de Compra e Venda de terreno(s) sem edificação.
Quaisquer outras condições acrescidas nesta proposta, seja datilografadas ou a próprio punho, somente 
serão consideradas válidas no caso de rubrica do(s) proponente(s) e corretor. 
Todas as demais condições, prazos e especificações para contratação do(s) respectivo(s) terreno(s) constarão 
única e exclusivamente no contrato particular de compra e venda a ser firmado. 
Na qualidade de corretor do presente negócio proposto, declaro que a prestação dos serviços se estende 
até seu efetivo fechamento, quando da assinatura do contrato particular de compra e venda e pagamento do 
ato do negócio.

DATA VENCIMENTO PARCELAS: (  ) 15 (  ) 20 ou (  ) 30 de cada mês.

Av. Protásio Alves, 12.000 - Porto Alegre 
Tel.: 51 3387.8733  |  www.amrfrizzo.com.br

Documentação Pessoal

Documentação Pessoal:

- RG       - CPF
- Comprovante de Residência
- Comprovante de Estado Civil

Documentação de Renda:

- Três últimos holerites + IRPJ (c/ recibo de entrega) ou
- Três últimos extratos bancários + IRPJ (c/ recibo de entrega) o u
- Contrato Social (PJ) + declaração de faturamento dos últimos 12 meses
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